
Pořad bohoslužeb farnosti Dobratice v týdnu od 21.6. - 28. 6. 2020 
 

V měsíci červnu se modleme: „Pane Ježíši, učiň moje srdce podle srdce svého.“ 
 

Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba 

Ne 
21. 6. 

Slavnost sv. Filipa a Jakuba, 
patrocinium farnosti.  

(pouť, která byla v letošním roce 

časové přesunutá) 
 

Sbírka na dostavbu Diecézního 

střediska mládeže ve Staré Vsi n. O. 

9:00 Za farnost. 

 

Po. 22.6.  8.00 Za + z rodiny a duše v očistci. 

    

St. 24. 6. 
Slavnost NAROZENÍ  

SV. JANA KŘTITELE 17:30 
O dary D. sv. pro zpovědníky a ty, 

kteří duchovně doprovázejí. 

Čt. 25.6.  17:30 Na poděkování za 50 let života. 

Pá. 26.6.  17:30 Na úmysl dárce. 

So. 27.6.  
Není 

 mše sv. 
 

Ne 
28. 6. 

13. neděle v mezidobí  
 

Ve Vojkovicích: výročí 
posvěcení kaple. 

 

Sbírky na režií farnosti (zálohy plynu, 

elektřiny, pojištění objektů, revize,…). 

9:00 
 
 

10:30 

Na poděkování za 40 let společného 

života v manželství a pomoc Boží. 

 

 

Intence na místě. 

 

Příležitostná oznámení:  
 

V sobotu 27. června bude biskup František Václav Lobkowicz udělovat kněžské svěcení dvěma jáhnům. 

Svěcení přijmou Michal Krenželok z farností Božího Těla v Jablunkově a Jakub Lasák z farnosti Svatého Ducha v 

Ostravě-Zábřehu. Bohoslužba s obřady svěcení začíná v 9.30 hodin v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. 

Novokněz Jakub Lasák bude mít primiční svatou v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu již 2. července. 

Bohoslužba začíná v 17 h. Michal Krenželok bude celebrovat svou první mši svatou v Jablunkově 4. července. 

Program začíná v 14 h v klášterním kostele sv. Josefa u sester alžbětinek.  

V rámci Otevřených chrámů je otevřena Bazilika N.P.M. minor út-so 9-15h, ne 13-17h., 

Věž kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku pá 15-18, so-ne 13-18h, 

Katedrála Božského Spasitele Ostrava út-so 8.15-12-15 a 13.15-17.15, ne 13-18h, 

Kostel sv. Jakuba v Místku út –ne 9-16h a kostel sv. Antonína na Prašivé so 10-16, ne 12-126h (možno zapůjčit 

povolení k výjezdu), a další. 

 Duchovní cvičení pro rodiny (i s dětmi) Kána na Velehradě 2.-7.8.2020. Kontakt Radim a Zdeňka Novákovi, 

603 369 637. https://www.chemin-neuf.cz 

  Duchovní obnova pro manželské páry v Českém Těšíně 16.-18.10. http://exercicnidumceskytesin.cz 

 Hnutí Pro život ČR proto v rámci projektu „Nesoudíme. Pomáháme“ nabízí těmto ženám mimořádnou finanční 

pomoc až do výše 50 tisíc korun. http://hnutiprozivot.cz 

  Každou středu a čtvrtek odpoledne, kdy pracují v nemocnici, taktéž během každé mše sv., zpovídání, apd. mám 

telefon vypnutý. (Podobně jako kněží působící ve farnosti a zároveň ve věznicích.) Během této doby, může nastat 

pouze jedna urgentní situace a to, že někdo umírá. V takovém případě kontaktujte jakéhokoliv jiného kněze 

(nejlépe z okolí).  V případě domlouvání pohřbu, pokud není uvedeno, že mě zastupuje jiný kněz (např. během 

dovolené), nedomlouvejte organizací pohřbu s jinými kněžími, ale vyčkejte, až budu k dispozici. Až po domluvě se 

mnou, se pohřeb domlouvá na pohřební službě. Děkuji za pochopení a trpělivost.   

 

 


